
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 3290/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 23 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zmian w budŜecie Miasta Krakowa na rok 2010. 

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 oraz zmian w planie wydatków 
w działach: 854 i 900). 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) oraz § 14 pkt 4 
uchwały Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu Miasta 
Krakowa na rok 2010 z późn. zm., zarządza się co następuje: 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budŜetu Miasta Krakowa na rok 2010 o kwotę 10.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 1, 

w tym: 

1/ zwiększa się dochody bieŜące na kwotę 10.000 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budŜetu Miasta Krakowa na rok 2010 o kwotę 10.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2, 

w tym: 

1/ zwiększa się wydatki bieŜące na kwotę  10.000 zł. 

§ 2. 

W wydatkach budŜetu Miasta Krakowa na rok 2010 wprowadza się zmiany, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

W uchwale Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie budŜetu Miasta Krakowa na rok 2010, zmienionej uchwałą Nr XCII/1237/10 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania uchwały 
Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu 
Miasta Krakowa na rok 2010, do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 

− w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia, 



− w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia, 

− w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych miejskich jednostek 
organizacyjnych. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 

  / - / 
 

 


